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Stimate doamne, stimați domni, 

dragi părinți,

Vă aflați în fața unei mari provocări, aceea de a găsi pentru copilul dvs. școala din învăță-

mântul secundar potrivită. Scopul acestei broșuri este de vă oferi o mână de ajutor. 

În paginile următoare, găsiți o prezentare generală a peisajului variat de școli din Heil-

bronn.  Aveți posibilitatea de a alege între diferite tipuri de școli, iar în cadrul fiecărui tip 

de școală puteți apoi alege din mai multe școli. 

Pentru a vă ajuta să luați o decizie informată, orașul Heilbronn vă pune la dispoziție îndru-

marul despre școlile din învățământul secundar, cu multe informații, acum și în limba dvs. 

maternă.  Profitați și de posibilitatea de a avea discuții de consiliere direct la școală.  Dacă 

aveți nevoie de un interpret, puteți apela la rețeaua multiplicatorilor părinți, care vă vor 

însoți cu plăcere, în mod gratuit, la discuții. Informații în acest sens și informații despre 

școlile noastre găsiți pe site-ul nostru web: www.heilbronn.de

Sperăm că veți lua cea mai bună decizie, iar copilului dvs. îi dorim să pornească cu bucu-

rie în noua etapă de viață la noua școală!

Salutări cordiale,

Agnes Christner 

Primar 
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Informații generale

•  Ședințele cu părinții: La ședințele cu părinții, veți face cunoștință cu profesorii copilului dvs. și veți primi 

  informații importante. 

•  Vacanțele: Vacanțele școlare sunt obligatorii. Ele nu pot începe mai devreme și nu pot fi prelungite.

•  Sărbătorile legale: În Germania, școlile sunt închise în timpul sărbătorilor creștine importante, cum ar fi  

 Paștele sau Crăciunul.  

    Pentru sărbătorile importante ale altor religii puteți solicita la școală zile libere.

•  Școală cu program prelungit: Spre deosebire de școlile din învățământul primar, nu toate școlile din  

 învățământul secundar au program prelungit. Toate școlile secundare tehnice și școlile secundare  

 comunitare au minim trei zile program prelungit. 

•  Recomandare pentru parcursul școlar ulterior: La începutul celui de-al doilea semestru al clasei a 4-a,  

 copilul dvs. primește o recomandare pentru parcursul școlar ulterior. Decizia finală referitoare la școala pe 

  care copilul o va urma revine însă părinților. Chiar dacă  recomandarea nu are caracter obligatoriu, trebuie  

 totuși să o prezentați la înscrierea la școala din învățământul secundar. 

•  Temele pentru acasă: Multe școli au un program de supraveghere și îndrumare la efectuarea temelor.  

 Ajutați-vă copilul, având grijă ca acesta să își facă temele.

•  Acțiuni de informare: Toate școlile din învățământul secundar oferă posibilitatea de a cunoaște școala.  

 Informații în acest sens găsiți la școlile primare și pe site-urile web ale școlilor.

•  Costuri: În Germania, învățământul este gratuit. Apar însă diferite cheltuieli pentru excursii  

 sau evenimente speciale. Veți primi informații în acest sens din partea școlii la ședințele cu părinții. 

•  Cazurile de boală: Dacă copilul dvs. este bolnav, trebuie să comunicați acest lucru la școală. La ședința cu  

 părinții veți afla cum trebuie să procedați.

•  Masa de prânz: La multe școli funcționează o cantină (Mensa), unde copiii pot primi o masă de prânz  

 la un preț redus.

•  Manualele școlare: Manualele școlare pe care le primește copilul dvs. sunt oferite cu titlu de împrumut.  

 Aveți grijă să nu fie deteriorate și să fie înapoiate școlii la finalul anului școlar. 

•  Învățământul obligatoriu: În Germania, toți copii trebuie să meargă la școală. Această obligație include și  

 participarea la excursii, zile de drumeție și la orele de sport.

•  Aveți puține cunoștințe de limba germană? Pentru discuțiile cu părinții vă stau la dispoziție interpreți  

 voluntari, pe care îi solicită școala.

•  Școlile din învățământul secundar: După clasa a 4-a din învățământul primar, copiii se mută la școli aflate  

 pe diferite niveluri.
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Sistemul de învățământ: 
Prezentare generală a diferitelor tipuri de școli și a posibilităților de a obține la absolvire un certificat de absolvire superior.  

„Nicio absolvire fără posibilitatea a continua parcursul educațional.”

Centru pedagogic 
special de educa-

ție și consiliere  
(Sozialpädago- 

gisches  
Bildungs- und Be-
ratungszentrum 

(SBBZ)**

Școala primară (Grundschule)
de regulă, 4 ani

Certificat de absolvire a primului ciclu de formare secundară (mittlerer Bildungsabschluss)

Școala secundară 
tehnică

 (Werkrealschule)/ 
școala secun-

dară inferioară 
(Hauptschule)

6 ani***

Școala secundară 
intermediară 
(Realschule)

6 ani***

Școala secundară 
superioară 

(Gymnasium)
8 ani*

Șc
oa

la
 se

cu
nd

ar
ă 

su
pe

ri
oa

ră
 a

va
ns

at
ă 

(A
uf

ba
ug

ym
na
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um

)

* Toate școlile secundare superioare din Heilbronn au o durată de 8 ani.

**Centrele pedagogice speciale de educație și consiliere, pe scurt SBBZ, sunt împărțite pe diferite priorități de învățare.

*** În toate cele 3 tipuri de școli se poate obține după 5, respectiv 6 ani, certificatul de absolvire a primului ciclu de formare secundară 

sau certificatul de absolvire a școlii secundare inferioare.

Certificat de absolvire ce permite accesul la instituții de învățământ superior (Hochschulreife)

Școală secundară 
superioară profe-

sională  
(Berufliches  
Gymnasium)

6 ani

Școală secundară superioară profesională  
(Berufliches Gymnasium)

3 ani

Școala comuni-
tară  

(Gemeinschafts- 
schule)
6 ani***
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Diferite tipuri de școli 
explicate pe scurt

În aceste tipuri de școli, se predă pe diferite niveluri, care pot conduce la diferite certificate de absolvire școlară.

Școala secundară inferioară 
și școală secundară tehnică 

(Haupt- und Werkrealschule)

Școala secundară 
intermediară  
(Realschule)

Școala secundară  
superioară  

(Gymnasium)

Școala secundară  
comunitară  

(Gemeinschaftsschule)

N
iv

el

Nivel de bază Nivel de bază 
de la clasa a 7-a

Nivel de bază

Nivel mediu Nivel mediu

Nivel avansat Nivel avansat

Școala secundară inferioară 
și școală secundară tehnică 

(Haupt- und Werkrealschule)

Școala secundară 
intermediară  
(Realschule)

Școala secundară  
superioară  

(Gymnasium)

Școala secundară  
comunitară  

(Gemeinschaftsschule)

Ce
rt

ifi
ca

te
 d

e 
ab

so
lv

ire
 

șc
ol

ar
e 

po
si

bi
le

Certificat de absolvire a școlii 
secundare inferioare

Certificat de absolvire 
a școlii secundare 

inferioare

Certificat de absolvire a 
școlii secundare  

inferioare
Certificat de absolvire a școlii 

secundare tehnice
Certificat de absolvire 

a zece clase
Certificat de absolvire a 

zece clase

Bacalaureat Bacalaureat
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Debutul la școală fără cunoș-
tințe de limba germană sau cu 
un nivel redus de cunoștințe

Clasele pregătitoare (VKL)

Sunteți nou venit în Germania? Copiii care nu vorbesc încă deloc limba germană sau nu stăpânesc prea bine 
această limbă pentru a putea urmări cursurile merg o perioadă în așa-numite clase pregătitoare (Vorbereitungs- 
klassen, VKL). Biroul de Clearing al Oficiului pentru Școli, Cultură și Sport (Schul-, Kultur- und Sportamt) se 
ocupă de repartizarea locurilor în clasele pregătitoare. 

Biroul de Clearing este interfața dintre persoanele care caută un loc într-o școală și școli, pentru repartizarea 
locurilor în clasele pregătitoare ale școlilor generale, precum și în anul de precalificare pentru muncă și profesie 
pentru persoanele fără cunoștințe de limba germană (VABO) din cadrul școlilor profesionale. 

În secțiunea claselor pregătitoare din cadrul școlilor din învățământul secundar (tineri între 10 și 15 ani) are 
loc lunar înregistrarea centralizată la Dammrealschule din Heilbronn.  După un interviu și înregistrarea datelor 
biografice ale elevilor, au loc diferite teste de matematică și de limba engleză.
În colaborare cu Biroul de Clearing, se întocmesc apoi recomandări pentru diferite tipuri de școli (școală secun-
dară tehnică, școală secundară intermediară, școală secundară comunitară, școală secundară superioară), iar 
elevilor li se alocă un loc adecvat într-o școală.

Pentru tinerii cu vârsta între 15 și 19 ani, în luna iulie are loc o înregistrare și testare centralizată pentru anul 
pregătitor pentru muncă și profesie pentru persoanele fără cunoștințe de limba germană (VABO) într-o școală 
profesională. Dacă sosiți în Heilbronn în timpul anului școlar, de găsirea unui loc într-o școală se va ocupa Biroul 
de Clearing din cadrul Biroului pentru Educație Heilbronn (Bildungsbüro Heilbronn).

Stadt Heilbronn, Schul-, Kultur- und Sportamt (Orașul Heilbronn, Oficiul pentru Școli, Cultură și Sport) 
Büro für Kommunales Bildungsmanagement (Biroul pentru Management Educațional Municipal),  
Marktplatz 11, 74072 Heilbronn
Tel. 07131 56-4219, 
E-mail: clearingstelle@stadt-heilbronn.de

Aveți nevoie de ajutor pentru discuțiile la școală?

Dacă la școala dvs. există bariere lingvistice și dificultăți culturale de comunicare, puteți apela la ajutorul 

multiplicatorilor pentru părinți (Eltern-Multiplikatoren - EMU). Aceștia traduc și oferă informații în mod gra-

tuit în cadrul discuțiilor purtate de părinți la toate școlile din Heilbronn, de exemplu: 

• la discuțiile sau la ședințele cu părinții,

• la înscrierea la școală și

• la acțiuni de informare.

Dacă avem nevoie de acest sprijin, vă rugăm să vă interesați la diriginte sau la secretariatul

școlii. Aceștia se vor rezerva pentru dvs. multiplicatorii pentru părinți.

Informații suplimentare: 
https://welcome.heilbronn.de/de/integration/ehrenamtliche-sprachmittlerinnen.html
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Centrele pedagogice speciale
de educație și consiliere
Aceste școli sunt specializate pe copii cu anumite dizabilități. Ele au priorități de învățare diferite, iar pe lângă cursurile speciale 

oferă și terapii și servicii speciale de asistență.

Incluziune: 
Copilul dvs. are dreptul la o ofertă educațională pentru nevoi speciale? În acest caz, puteți beneficia de 
consiliere din partea Inspectoratului Școlar Heilbronn.

Begleitstelle Inklusion (Biroul de Asistență pentru Incluziune)  
Telefon 07131 37700

Nume școală Prioritate Ce posibilități de absolvire școlară există?

Gebrüder-Grimm-Schule Limbaj Școală de tranziție numai până la clasa a 6-a 
(pregătire pentru reintegrare)

Neckartalschule Învățare Posibilitate de trecere într-o clasă de 
cooperare în cadrul unei școli profesionale

Paul-Meyle-Schule Dezvoltare fizică, 
motorie și mentală

Posibilitate de trecere într-o clasă de 
cooperare în cadrul unei școli profesionale

Pestalozzischule Învățare Posibilitate de trecere într-o clasă de 
cooperare în cadrul unei școli profesionale

Hermann-Herzog-Schule Văz Certificat de absolvire a școlii secundare 
inferioare după clasa a 9-a sau a 10-a 
Posibilitate de trecere într-o clasă de 
cooperare în cadrul unei școli profesionale

Lindenparkschule cu internat Auz și limbă Certificat de absolvire a școlii secundare 
inferioare
Certificat de absolvire a școlii secundare 
intermediare

Alice-Salamon-Schule Dezvoltare emoțională și  
socială

Școală de tranziție (pregătire pentru 
reintegrare)
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Școli primare (Grundschulen)
1  Albrecht-Dürer-Schule, Dürerstraße 1, 74078 Heilbronn-Neckargartach
2  Dammgrundschule, Dammstraße 14, 74076 Heilbronn
3   Deutschorden-Grundschule Kirchhausen, Gustav-Lohmiller-Straße 4,  

74078 Heilbronn-Kirchhausen
4   Elly-Heuss-Knapp-Grundschule, Pfaffenhofener Straße 7-11,  

74080 Heilbronn-Böckingen
5   Gerhart-Hauptmann-Schule, Adelberger Straße 8, 74076 Heilbronn
6   Grundschule Alt-Böckingen, Ludwigsburger Straße 75,  

74080 Heilbronn-Böckingen
7   Grundschule Biberach, Bibersteige 9, 74078 Heilbronn-Biberach
8   Grundschule Frankenbach, Würzburger Straße 38, 74078 Frankenbach
9   Grundschule Horkheim, Hohenloher Straße 10, 74081 Heilbronn-Horkheim

10   Grundschule Klingenberg, Sonnenhalde 25, 74081 Heilbronn-Klingenberg
11   Grünewaldschule, Grünewaldstraße 16, 74080 Heilbronn-Böckingen
12  Ludwig-Pfau-Schule, Herbert-Hoover-Straße 1, 74074 Heilbronn
13   Rosenauschule, Bergstraße 40, 74072 Heilbronn
14   Silcherschule, Lenaustraße 8, 74074 Heilbronn
15   Staufenbergschule, Staufenbergstraße 91, 74081 Heilbronn-Sontheim
16   Wartbergschule, Stielerstraße 20, 74076 Heilbronn
17   Wilhelm-Hauff-Schule, Charlottenstraße 62, 74074 Heilbronn

Școli secundare tehnice (Werkrealschulen)
18  Wartbergschule, Stielerstraße 20, 74076 Heilbronn
19  Wilhelm-Hauff-Schule, Charlottenstraße 62, 74074 Heilbronn

Școli secundare comunitare  
(Gemeinschaftsschulen)
20   Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule, Pfaffenhofener Straße 7-11,  

74080 Heilbronn-Böckingen
21  Fritz-Ulrich-Schule, Karlstraße 104, 74076 Heilbronn

Școli secundare intermediare (Realschulen)
22  Dammrealschule, Dammstraße 14, 74076 Heilbronn
23   Heinrich-von-Kleist-Realschule, Kastanienweg 17,  

74080 Heilbronn-Böckingen
24  Helene-Lange-Realschule, Weststraße 33, 74072 Heilbronn
25   Luise-Bronner-Realschule, Herbert-Hoover-Straße 1, 74074 Heilbronn
26  Mörike-Realschule, Max-von-Laue-Straße 7-9, 74081 Heilbronn-Sontheim

Școli secundare superioare (Gymnasien)
27   Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Kraichgauplatz 17,  

74080 Heilbronn-Böckingen
28   Justinus-Kerner-Gymnasium, Max-von-Laue-Straße 1-3,  

74081 Heilbronn-Sontheim
29  Mönchsee-Gymnasium, Karlstraße 44, 74072 Heilbronn
30  Robert-Mayer-Gymnasium, Bismarckstraße 10, 74072 Heilbronn
31   Theodor-Heuss-Gymnasium, Gymnasiumstraße 70, 74072 Heilbronn

Centre pedagogice speciale de educație și 
consiliere (SBBZ)
32  Gebrüder-Grimm-Schule, Schillerstraße 3-7, 74072 Heilbronn
33  Neckartalschule, Grünewaldstraße 14, 74080 Heilbronn-Böckingen
34  Paul-Meyle-Schule, Güldensteinstraße 32, 74081 Heilbronn-Sontheim
35  Pestalozzischule, Geschwister-Scholl-Straße 8, 74072 Heilbronn
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Școlile secundare tehnice  
(Werkrealschulen)

Școlile secundare tehnice oferă o educație de bază și o educație generală avansată și se orientează după situații 
și sarcini realiste, apropiate de viața reală.
Aceste școli oferă posibilitatea de a dobândi certificatul de absolvire a școlii secundare inferioare (Hauptschul- 
abschluss) după clasa a 9-a sau după clasa a 10-a, dacă este nevoie de mai mult timp. Dacă se obține o notă 
mare la examen, după clasa a 10-a se poate obține certificatul de absolvire a școlii secundare tehnice, care este 
un certificat de absolvire a primului ciclu de formare secundară. 
Școlile secundare tehnice sunt școli cu program prelungit, care au cursuri și după-amiaza în 3-4 zile pe săptă-
mână. Se oferă o paletă largă de comunități de lucru. Copilul dvs. are posibilitatea de a mânca la prânz într-o 
cantină (Mensa).
Școlile secundare tehnice au un pregnant profil profesional. Orientarea profesională are loc de timpuriu.

Colegiu profesional
Școală secundară superioară profesională 

(Berufliches Gymnasium)

Școli:

Nume școală Priorități Program prelungit Cantină 
(Mensa)

Wartbergschule Moto: „Suntem împreună”
Muncă-economie-tehnică, 
planificarea carierei
Caracteristică specială: 
școală fără rasism

Obligatoriu
Luni, marți, joi
până la ora 15:50; 
activități opționale  
pentru miercuri 

Da

Wilhelm-Hauff-
Schule

Moto: „Școala în mijlocul vieții”
Profil sportiv, orientare profesională 
Caracteristică specială: învățare bazată  
pe proiecte

Obligatoriu
Luni-joi
până la ora 15:35

Da

Certificat de absolvire a școlii  
secundare inferioare  
Clasa a 9-a sau a 10-a

Clasele 5 - 9
Cursuri la nivel de bază

Certificat de absolvire a școlii secundare 
tehnice  

Clasa a 10-a
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Nume școală Priorități Program prelungit Cantină 
(Mensa)

Dammrealschule Multiculturală, concept propriu pentru 
promovare lingvistică, echipă de canotaj 
(barcă dragon), paletă largă de sporturi, 
formația școlii 
Schimb de elevi prin programul ERASMUS

Activități opționale Nu

Heinrich-von-
Kleist-Realschule

Traseu bilingv (engleză)
Profil sportiv
Grădina școlii, certificare BORIS-Siegel

Supraveghere și 
îndrumare la efectua-
rea temelor, activități 
opționale, ofertă 
deschisă în biblioteca 
școlii

Nu

Helene-Lange-
Realschule

Școală MINT
Birou cultural, catering

Supraveghere și 
îndrumare
la efectuarea temelor în  
3 zile

Nu

Luise-Bronner-
Realschule

Învățare naturală, zile outdoor, 
certificat WSB (sport și mișcare)

De luni până vineri, 
posibilitate între orele 
12 - 17

Da

Mörike-Realschule Traseu bilingv 
Profil MINT, instructori de învățare,  
formația școlii, activități sportive
Certificare BORIS-Siegel,
Schimb de elevi prin programul ERASMUS

Luni – joi, 12:30 – 15:40; 
supraveghere și 
îndrumare
la efectuarea temelor; 
program de activități 
opționale deschis

Da

Școlile secundare tehnice  
(Werkrealschulen)

Școlile secundare intermediare 
(Realschulen)

Trecere: Colegiu profesional 
(Berufskolleg)

Trecere: Școală secundară superioară profesională 
(Berufliches Gymnasium)

Școala secundară intermediară este tipul de școală consacrat pentru dobândirea certificatului de absolvire a zece 
clase (Mittlere Reife). O noutate este faptul că la final se poate obține și certificatul de absolvire a școlii secundare 
inferioare (Hauptschulabschluss) (nivelul de bază). Certificatul de absolvire a zece clase (Mittlere Reife) constituie o 
bază bună pentru a opta pentru o profesie pe bază de calificare profesională, precum și pentru o educație superioară, 
cum ar fi o școală secundară superioară profesională.  Cursurile au loc în clase. Evaluarea performanței școlare are 
loc, printre altele, pe baza unor lucrări notate, există diplome cu note, iar din clasa a 6-a chiar și decizii de transfer.

Școli:

Clasele 7 - 9 Nivel mediu Clasele 7 - 9 Nivel de bază

Certificat de absolvire a școlii secundare 
inferioareClasa a 10-a

Certificat de absolvire a școlii secundare  
intermediare

Treaptă de orientare nivel mediu Clasa 5 + 6 (fără repetenție)
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Școlile secundare comunitare 
(Gemeinschaftsschulen)

Școlile secundare comunitare sunt școli performante, în care copiii și tinerii cu diferite talente sunt stimulați în 
cadrul unor grupe de învățare.
În cadrul școlilor secundare superioare, predarea se face după standardele educaționale din școala secundară 
inferioară, intermediară și superioară. Există posibilitatea de a învăța diferitele materii la niveluri diferite. Notele 
sunt înlocuite prin feedback verbal după evaluări țintite și de discuții periodice de coaching și de evaluare a 
nivelului de învățare. Certificatele clasice cu notele din fiecare semestru sunt înlocuite prin rapoarte de evoluție 
a învățării. În școlile secundare comunitare nu există repetenți. Școlile comunitare sunt școli cu program prelun-
git obligatoriu. Fazele de învățare și de exerciții au loc la școală.

Școli:

Nume școală Priorități Program prelungit Cantină 
(Mensa)

Elly-Heuss-Knapp 
Gemeinschaftsschule

Învățare individuală
Formare de echipe în clasele 5 + 6
Profil sportiv începând cu clasa a 8-a
Grădina școlii, albine, pădure

Școală cu program 
prelungit:
Luni, marți + joi
În toate zilele săptămâ-
nii există posibilitatea 
de supraveghere 
suplimentară de la ora 
7:30 până la ora 17:00

Da

Fritz-Ulrich-
Schule

Școală cu implicare socială, 
profil teatru clasele 5 + 6
Profil gimnazial:  
științele naturii/tehnică,  
spaniolă, muzică/teatru

Școală cu program 
prelungit:
Luni – joi, 8:15 – 
16:00
Vineri, 8:15 – 12:35

Da

Certificat de absolvire a școlii secundare inferioare după clasa a 9-a

Clasele 5 - 10
Nivel de bază, mediu și avansat

Un copil poate învăța la diferite materii la diferite niveluri (diferențiere). 

Certificat de absolvire a școlii secundare intermediare
după clasa a 10-a

Trecere la
școli secundare superioare profesionale
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Școlile secundare superioare 
(Gymnasien)

Școala secundară superioară generală (allgemeinbildendes Gymnasium) se încheie după clasa a 12-a cu baca-
laureatul (Abitur), ce permite accesul neîngrădit la învățământul superior. Prin transferul după clasa a 11-a, se 
obține certificatul de absolvire Mittlere Reife. Școlile secundare superioare au o ofertă educațională largă, iar 
fiecare instituție de învățământ în parte are diferite priorități. Predarea are loc consecvent la nivel A (avansat), 
iar evaluarea performanței școlare se realizează prin note. În școlile secundare superioare generale se predau 
următoarele materii: limba germană, matematică, minim două limbi străine, științe sociale, științele naturii, 
discipline artistice și muzicale și sport. În cadrul acestui spectru, fiecare școală are propriile priorități. Școlile 
secundare superioare generale așteaptă de la elevi un interes pronunțat pentru școală și o motivație ridicată. 
Prin urmare, stăpânirea limbii germane reprezintă o premisă importantă.

Școli:

Nume școală Priorități Program prelungit Cantină 
(Mensa)

Elly-Heuss-Knapp 
Gymnasium

Traseu bilingv neîntrerupt, cu posibilitatea 
de a susține bacalaureatul internațional
Limba engleză din clasa a 5-a, limba 
franceză din clasa a 6-a, alegerea profilului 
din clasa a 8-a:
- Limbi străine (materie principală limba 
rusă sau latină),  
- Științele naturii/tehnică

Luni – joi, 8:00 - 15:30
Supraveghere și 
îndrumare
la efectuarea temelor;
activități opționale

Da

Justinus-Kerner- 
Gymnasium

Școală MINT 1

Limba engleză începând din clasa a 5-a, 
limba latină sau franceză începând din 
clasa a 6-a 
În clasa 5 -7 clase pentru orchestre
Alegere profil începând cu clasa a 8-a:   
- Științele naturii/tehnică
- Limbi străine (materie principală limba  
  spaniolă)
- Arte plastice

Luni, marți, miercuri
Activități opționale

Da

Mönchsee-
gymnasium

Limba engleză începând din clasa a 5-a, 
limba latină sau franceză începând din 
clasa a 6-a
Din clasele 5-7 este posibil profil muzical
Alegere profil începând cu clasa a 8-a:
- Muzică
- Științele naturii/tehnică
- Limbi străine (materie principală limba 
spaniolă)

Luni, marți, joi până la 
ora 15:30

Da

Robert-
Mayer-Gymnasium

Traseu pentru elevi supradotați G8+
Limba engleză începând din clasa a 5-a, 
limba latină sau franceză începând din 
clasa a 6-a
Alegere profil începând cu clasa a 8-a:
- Științele naturii/tehnică
- Limbi străine (materie principală limba 
italiană)

Marți + joi
Cursuri de 
după-amiază; suprave-
ghere și îndrumare la 
efectuarea temelor; 
activități opționale

Marți, joi

Thedor-Heuss- 
Gymnasium

Limba engleză și latină începând din clasa 
a 5-a
Alegere profil începând cu clasa a 8-a:
- Limbi străine (franceză, greacă, latină)
- Științele naturii/tehnică

Luni – vineri  
supraveghere și  
îndrumare la efectuarea 
temelor până la ora 
15:30

Luni, 
marți
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Școlile secundare superioare 
profesionale  
(berufliche Gymnasien)

După absolvirea cu succes a unei școli secundare intermediare sau a clasei a 10-a a unei școli secundare supe-

rioare generale, în Heilbronn există o paletă largă de școli secundare superioare profesionale a căror absolvire 

permite accesul neîngrădit la instituții de învățământ superior (allgemeine Hochschulreife). 

Școală secundară superioară 
profesională  
(Berufliches Gymnasium)

Școală Adresă

Biotechnisches Gymnasium (BTG) 
(biotehnologie)

Christiane-Herzog-Schule Längelerstr. 106
74080 Heilbronn-Böckingen

Ernährungswissenschaftliches 
Gymnasium (EG) (nutriție)

Christiane-Herzog-Schule Längelerstr. 106
74080 Heilbronn-Böckingen

Sozial- und gesundheitswissenschaft-
liches Gymnasium (SGG) (științe 
sociale și de sănătate)
Profil: științe sociale

Christiane-Herzog-Schule Längelerstr. 106
74080 Heilbronn-Böckingen

Sozial- und gesundheitswissenschaft-
liches Gymnasium (SGG) (științe 
sociale și de sănătate)
Profil: Sănătate

Peter Bruckmann-Schule Alfred-Finkbeiner-Str. 2
74072 Heilbronn

Technisches Gymnasium – TG (Școala 
secundară superioară tehnică)
Profil: tehnologii ecologice

Johann-Jakob-Widmann-Schule Sichererstr. 17
74076 Heilbronn

Technisches Gymnasium – TG (Școala 
secundară superioară cu profil tehnic)
Profil: mecatronică, 
tehnologii media și design,
tehnologia informației,
tehnologie și management

Wilhelm-Maybach-Schule Sichererstr. 17
74076 Heilbronn

Wirtschaftsgymnasium - WG  
(Școală secundară superioară cu 
profil economic)
Profil: economie, economie  
internațională

Andreas-Schneider-Schule Längelterstr. 106
74080 HN-Böckingen

Wirtschaftsgymnasium - WG  
(Școală secundară superioară cu 
profil economic)
Profil: economie, economie  
internațională

Gustav-von-Schmoller-Schule Frankfurter Str. 63
74072 Heilbronn
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Adrese importante:

Orașul Heilbronn 
Schul-, Kultur- und Sportamt 
(Oficiul pentru Școli, Cultură și Sport)
Marktplatz 11
74072 Heilbronn
Număr telefon: 07131 56-2410
Fax: 07131 56-3196
E-mail: schulkultsport@heilbronn.de

Büro für Kommunales Bildungsmanagement 
(Biroul pentru Management Educațional Municipal)
Număr telefon: 07131 56-4219 
E-mail: clearingstelle@heilbronn.de

Orașul Heilbronn, 
Amt für Familie, Jugend und Senioren 
(Oficiul pentru Familie, Tineret și Vârstnici)
Echipa de consilieri pentru sarcină, 
familie și situații speciale de viață
Wilhelmstraße 23
74072 Heilbronn
Date de contact centru de consiliere: 
Wollhausstraße 20, 74072 Heilbronn
Număr telefon: 07131 56-2648
Fax: 07131 56-3879
E-mail: bfe@heilbronn.de
Internet: www.heilbronn.de

Orașul Heilbronn
Gesundheitsamt 
(Oficiul de Sănătate)
Bahnhofstraße 2
74072 Heilbronn
Număr telefon: 07131 56-3540
Fax: 07131 56-3539, 
Internet: www.heilbronn.de

Staatliches Schulamt Heilbronn 
(Inspectoratul Școlar Heilbronn)
Rollwagstraße 14
74072 Heilbronn
Număr telefon: 07131 64-37700
Fax: 07131 64-37720
Internet: www.schulamt-heilbronn.de

Schulpsychologische Beratungsstelle 
(Oficiul de consultanță în domeniul psihologiei 
școlare)
Rollwagstraße 16
74072 Heilbronn
Număr telefon: 07131 64-37762
Fax: 07131 64-37760
E-mail: spbs@ssa-hn.kv.bwl.de
Internet: www.schulamt-heilbronn.de
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